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ความนํา
Jean Jacques Rousseau เคยกลาวไวในตอนหนึ่ง

วา “กฎหมายท่ีปวงประชาไมไดใหความเห็นชอบดวยตนเอง 
ยอมไมมีผลบังคับ และนั่นไมใชกฎหมาย”๑ ซึ่งถือเปนคํากลาว
ที่สอดคลองกับแนวคิดในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ตามแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ดังรายละเอียดท่ีไดแสดง
ในตอนท่ีแลวของบทความชุดน้ี ในฐานะท่ีเปนกระบวนการข้ันตอนสําคัญ
อันจะตองจัดใหมีขึ้น กอนที่รางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมีผลใช
บังคับเปนกฎหมาย และการออกเสียงประชามติยอมจําเปนอยางยิ่ง 
หากรางบทบัญญัติเชนวาจะกลายเปนกฎเกณฑสูงสุดอันเปนที่มาและ
วิถีทางแหงอํานาจรัฐ ซึ่งสอดคลองตองกันกับความในขอ ๒๑ วรรค ๓ 
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (The Universal 
Declaration of Human Rights) ที่มีวา  “The will of the 
people shall be the basis of the authority of government” 
หรือ “ความสมัครใจของปวงชนเปนพื้นฐานของอํานาจสาธารณะ”

การออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนญู (Constitutional 
Referendum) มคีวามสําคญัในฐานะท่ีเปนการใหความเห็นชอบจาก
ประชาชนที่จะแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของรัฐ อันเปน
หลกัประกนัทีจ่ะกาํหนดบทบญัญตัใินการสงเสรมิ รบัรอง และคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของทุกบุคคลไวเปนกติกาท่ีละเมิดมิได ซึ่งบทความ
นี้จะไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีอันเปนพื้นฐานของการออกเสียง
ประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ และตัวอยางโดยสังเขปของการจัดใหมี
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด 
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงเรื่องดังกลาว
ตอไป
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๑ พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย, “ทฤษฎีการเมืองยุคใหม”, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : พิมพอักษร,๒๕๔๗), หนา ๑๕๙.
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แนวคิดและทฤษฎีอันเปนพื้นฐานของการออกเสียงประชามติ
ตอรางรัฐธรรมนูญ

หลักการปกครองท่ีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน: บอเกิดของสิทธิทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม 

แนวคดิทีว่า มนษุยสละเสรีภาพของตนเพ่ือความม่ันคงและผาสุกของสังคมไดมพีฒันาการไปสู
แนวคดิเรือ่งอาํนาจรฐั อนัปรากฏใน “ทฤษฎสีญัญาประชาคม” ของ Jean Jacques Rousseau ซึง่ได
กลาวไววา มนุษยทุกคนอยูอยางอิสรเสรี มีความเทาเทียมกัน ตอมามนุษยไดรวมตัวกันเขาโดยสมัครใจ 
โดยมอบอํานาจอันเปนของตนไวแกสังคม หรือ “รัฐ” 

ในทรรศนะของรุสโซนั้น รัฐ คือ อํานาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนทุกคนโดยตางยินยอม
พรอมใจกันมอบอํานาจทุกอยางท่ีมอียู เพือ่อยูรวมกันภายใตอาํนาจสูงสุด อนัเปน “เจตนารมณรวมกัน
ของสังคม” ซึ่งเปนเจตนารมณรวมกันที่สูงสุด๒

หลกัการของสทิธเิสรภีาพโดยเจตนารมณรวมกนัของปวงชนนัน้ ไดพฒันามาสูปจจุบนัโดยการ
กําหนดหลักสิทธิเสรีภาพ เงื่อนไข และหลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบทบัญญัติของ 

“รัฐธรรมนูญ” อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งถือ
เปนเจตจํานงรวมกันของประชาชนในรัฐ ทั้งนี้ การแสดง
เจตนารมณของประชาชนท่ีสมบรูณตามอดุมคตน้ัิน จะตอง
ไมมอีงคกรใดมาคัน่กลางระหวางการแสดงเจตนารมณโดย
ประชาชนโดยตรงและเจตนารมณทีแ่สดงออก ซึง่หมายถึง 
ประชาธิปไตยโดยตรงโดยประชาชน๓ อันเปนแนวคิด
รากฐานของการออกเสียงประชามติอีกประการหนึ่ง

ทฤษฎีอํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
“อาํนาจกอตัง้ระบอบและองคกรทางการเมือง (Constituent power)” หรอื อาํนาจในการ

ออกรัฐธรรมนูญหรือตรารัฐธรรมนูญ ใหเปนกฎเกณฑสูงสุดของรัฐไปสถาปนาระบอบการเมืองและ
องคกรทางการเมืองอีกชั้นหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองนั้นเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญก็เปนที่มาขององคกรทางการเมืองทั้งปวง๔ การใชอํานาจขององคกรที่
รฐัธรรมนญูจดัตัง้ขึน้นัน้จงึจะขดัตอรฐัธรรมนญูไมได โดยในประเทศทีม่รีฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษร 
ไดกลาวถึงหลักการนี้วา คือ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”๕

๒ สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, 
พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : พิมพดี, ๒๕๔๘), หนา ๔๓.

๓ เพิ่งอาง, หนา ๔๔.
๔ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา”, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.), หนา ๖๔.
๕ เพิ่งอาง, หนา ๖๕.
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อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ศาสตราจารย 
ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีความเห็นโดยสรุปวา อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่
มีการวิเคราะหวา ไมใชอํานาจนิติบัญญัติธรรมดาดังเชนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หากแตเปน อํานาจเปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองที่
ไดรับมอบมาจากอํานาจตรารัฐธรรมนูญดั้งเดิม๖ และอาจกลาวเพิ่มเติมไดวา อํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เรียกวา อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรที่ไดรับมอบมาจากอํานาจในการ
กอตั้งองคกร๗ อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง

ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงตองมีกระบวนการพิเศษหรือองคกรพิเศษซึ่ง
ไมเหมอืนกบัการตรากฎหมายธรรมดา บางกรณตีองใหประชาชนซึง่เปนผูมอีาํนาจสงูสดุเขามาเกีย่วของ
ในกระบวนการ ดังเชนที่ รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ันไมอาจ
กระทําไดเฉพาะคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาดของรัฐสภา แตจะตองใหประชาชนออกเสียงเปน 
“ประชามติ” วาเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญไมใชกฎหมายธรรมดา 
แตเปน “สัญญาประชาคม”๘  

แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ แนวความคิดที่จะใชรัฐธรรมนูญ

ลายลักษณอักษรเปนเคร่ืองมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกําหนดกลไกอันเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
ในการจัดองคกรบริหารรัฐ๙ 

การใชรฐัธรรมนญูในลกัษณะสญัญาประชาคมเปนเครือ่งมอืดงักลาว มวีตัถปุระสงคในการจาํกดั
อํานาจของผูปกครองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐจะตองใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตปกครอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
หรอืในการใชอาํนาจสงูสดุในการปกครองประเทศ๑๐ เชน การออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนญู 
(Constitutional referendum) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจในการจัดใหมีกฎเกณฑสูงสุด
ของรัฐ อันเปนที่มาของอํานาจและองคกรทางการเมืองในการปกครองประเทศ

๖ เพิ่งอาง, หนา ๖๖.
๗ Philippe Foillard, “Dictinnaire de droit public”, (Paris : Centre de publications universitaire, 2000 ), 

pp. 347-348. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”, 
พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๒๒ .

๘ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, อางแลว, หนา ๖๖.
๙ อมร จันทรสมบูรณ, “การปฏิรูปการเมือง คอนสติติวชั่นแนลลิสม ทางออกของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

สํานักนโยบายศึกษา, ๒๕๓๙). อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๓ .

๑๐ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลว, หนา ๑๑๓-๑๑๔ .
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การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ: ตนกําเนิดของรัฐธรรมนูญในอุดมคติ
การท่ีประชาชนสามารถเปนผูใชอํานาจออกเสียง

ประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ไมวาจะไดกระทําตอ
รางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัฐ หรือรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่มีขึ้นเพื่อใชบังคับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม หรือราง
รฐัธรรมนญูฉบบัแกไขเพิม่เตมิทีม่ขีึน้เพือ่แกไขหรอืเพิม่เตมิ
ความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับมาเปนระยะ
เวลาหน่ึงใหสอดคลองกับยุคสมัยก็ตาม ลวนแลวแตเปน
กระบวนการที่พึงประสงคสําหรับการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ภายใตระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น 

ในทางปฏบัิติ รปูแบบของการออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนญูนัน้ สามารถจาํแนกไดเปน 
๓ รูปแบบ ไดแก๑๑

• การออกเสียงประชามตติอรางรฐัธรรมนญูซึง่เปนผลสบืเนือ่งมาจากการรเิริม่ของประชาชน 
ดังที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด

• การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญท่ียกรางขึ้นโดยรัฐบาล หรือคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญท่ีรัฐบาลแตงตั้ง เชน ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ 
และรัฐธรรมนูญของประเทศฟลิปปนส ค.ศ. ๑๙๘๗

• การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญท่ียกรางข้ึนโดยสภารางรัฐธรรมนูญ เชน ทีก่าํหนด
ไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ และรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน ค.ศ. ๑๙๘๗

ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ใหความเห็นไววา รูปแบบการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
ที่ยกรางข้ึนโดยสภารางรัฐธรรมนูญนั้น เปนรูปแบบท่ีดีที่สุด เนื่องจากประชาชนมีสวนรวมต้ังแต
ในช้ันเลือกต้ังตัวแทนของตนเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อไดยกรางรัฐธรรมนูญ
เสร็จสิน้แลว ประชาชนก็ไดใชอาํนาจในการออกเสียงประชามติวาจะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญดงักลาว
หรือไมอีกดวย ซึ่งรางรัฐธรรมนูญที่เปนผลการของแสดงเจตนารมณของประชาชนโดยอิสรเสรีเทานั้น 
จึงจะกลาวไดวาเปนสัญญาประชาคมโดยปริยาย๑๒

รูปแบบของการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ 
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ในเหตุการณปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. ๑๗๘๙ 

ไดสงผลใหหลักการปกครองท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน กลายเปนหน่ึงในรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยในรัฐประชาชาติสมัยใหม ซึ่งถือไดวา ประชาชนเปนฐานท่ีมาของอํานาจ
ในการสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir constituant) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ในนามของปวงชนเทานั้น จึงจะถือวาเปนผลของการแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของชาติ ทั้งนี้ 

๑๑ ชาญชัย แสวงศักด์ิ, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ”, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๗๑.

๑๒ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
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หลกัการทีถ่อืวาอาํนาจอธปิไตยเปนของปวงชนดงักลาวนัน้เปนบอเกดิของสทิธทิางการเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหมรูปแบบตาง ๆ  อาทิ สิทธิในการรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยประชาชน 
(Right of the people to adopt its own constitution) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนไปใช
อํานาจการปกครอง และสิทธิในการออกเสียงประชามติ ๑๓

ซึง่ รองศาสตราจารย ดร.นครนิทร เมฆไตรรตัน ไดอธบิายวา การออกเสยีงประชามตเิกีย่วกบั
รัฐธรรมนูญ (Constitutional referendum) เชน การรับรองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
(referendum on constitutional amendment) และการรับรองการประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหม 
(referendum on total revision of the constitution) นัน้ จดัอยูในรูปแบบการมีสวนรวมในลักษณะ
ที่ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจสูงสุดในทางนิติบัญญัติ โดยการรวมกันกําหนดกฎกติกาสูงสุด
ของบานเมืองโดยตรงนั่นเอง ภายใตหลักการดังกลาว อํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจผูกพันตนเอง
อยูภายใตรฐัธรรมนญูนัน้ เปนส่ิงทีส่ถติอยูกบัตวัของปวงชนซึง่ไมสามารถพรากไปได ดงันัน้ อาํนาจในการ
ใหกาํเนิดรฐัธรรมนูญของปวงชนจงึมลีกัษณะเปน “อาํนาจทีอ่ยูเหนอืกวาอาํนาจของตวัรฐัธรรมนญู” 
(Extra-constitutional power) หรือเปน “อํานาจที่มากอนรัฐธรรมนูญ” (pre-constitutional 
power)๑๔ 

ดงันัน้ ประชาชนจงึมสีทิธโิดยชอบธรรมในการตดัสนิใจอนุมตัริบัรองรฐัธรรมนูญทีจ่ะใชสาํหรบั
ปกครองตัวพวกเขาเอง ไมวาจะเปนกรณีรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมภายใตสภาวะสุญญากาศ
ทางการเมือง การแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงอาจกลาวไดวา 
ประชาชนยอมเปนบอเกิดของอํานาจในการอนุมัติรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญ (Power of 
enacting constitution provisions) อีกดวย๑๕

รูปแบบของการแสดงออกซึ่งอํานาจในการประกาศใชรัฐธรรมนูญของประชาชนในกรณี
ดังกลาวปรากฏใน ๒ ลักษณะ ไดแก การตัดสินใจรับรองรัฐธรรมนูญโดยตรงของประชาชน 
ผานการออกเสียงประชามติ และการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยตัวแทนที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
เขาไปทําหนาทีใ่นสภารางรัฐธรรมนูญ ซึง่ในหลายกรณีมกีารนํารปูแบบการประกาศใชรฐัธรรมนูญทัง้สอง
ลกัษณะมาใชควบคูกนัไป นัน่คอื หลงัจากสภารางรฐัธรรมนญูมมีตผิานรางรฐัธรรมนญูแลว กม็กันาํราง
รฐัธรรมนูญนัน้มาเปดใหประชาชนท้ังประเทศออกเสียงประชามติรบัรองกอนประกาศใหมผีลบังคบัใช๑๖

๑๓ โปรดดู นครินทร เมฆไตรรัตน, และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง
สมัยใหม”, หนา ๓-๖. [onine] Available from : http://www.kpi.ac.th [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ].

๑๔ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕.
๑๕ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕-๖.
๑๖ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๖.
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ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

จุลนิติ

๑๗ ดเูพิม่เตมิ นนัทวฒัน บรมานันท และคณะ, “รายงานการศึกษาวิจัย เรือ่ง กระบวนการข้ันตอนการออกเสียงประชามติ”, 
พิมพครั้งแรก (กรุงเทพ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๑), หนา ๘๕ – ๑๐๓. 

ตัวอยางการออกเสียงประชามติในตางประเทศ

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด๑๗

การออกเสียงประชามติเปนรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงซึ่งเปนประเพณีที่ยาวนาน
ในบางรฐัสมาชกิของประเทศสวิตเซอรแลนดตัง้แตครสิตศตวรรษที ่๑๔ และเมือ่ประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดกลายเปนสมาพันธรัฐ (Federal state) ในป ค.ศ. ๑๘๔๘ กลไกนี้ก็ถูกนํามาใชในระดับประเทศดวย 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐไดยึดหลักการกําหนดการออกเสียงประชามติท่ีถูกบังคับใหตองทํา 
สาํหรบัใชในการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ และการทบทวนรัฐธรรมนูญทัง้ฉบบัซึง่เกดิจากการริเร่ิม
โดยประชาชน 

ประเดน็ทีส่ามารถจดัใหมกีารทาํประชามตไิด จะถกูกาํหนด
ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหากเปนการทําประชามติในระดับ
สมาพันธรัฐ และหากเปนการจัดใหมีประชามติในระดับรัฐสมาชิก
หรือชุมชนก็จะเปนไปตามกฎหมายของรัฐสมาชิกนั้น ๆ  โดยปกติ
เรื่องท่ีตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติในระดับประเทศ
จะเกี่ยวพันกับเรื่องท่ีมีความสําคัญทางการเมืองหรือทาง
รัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญของประเทศ อํานาจอธิปไตย 

หรือความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งตองไดรับเสียงขางมากสองชั้น (Double majorities) 
กลาวคือ ช้ันแรกเปนการใหความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของประชาชนท้ังประเทศสําหรับการออกเสียง
ในครั้งนั้นทั้งหมด และชั้นที่สองเปนเสียงขางมากของรัฐสมาชิก

การออกเสียงประชามติตอรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนดเปนการดําเนินการในระดับ
สมาพันธรัฐ ทัง้โดยรฐัธรรมนญูกาํหนดไวโดยเฉพาะวาบงัคบัใหตองทาํ (Mandatory Referendum) 
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐไมวาบางสวนหรือทั้งหมด และโดยวิธีการ
ริเริ่มโดยประชาชน (popular of citizen’s initiative) เพื่อการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ในการทบทวนแกไขเพ่ิมเติม (Revision) รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐทั้งฉบับหรือแตบางสวน 
หรือในประเด็นปญหาวาควรมีการทบทวนแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐท้ังฉบับหรือไม 
ซึง่ทกุกรณขีางตน รฐับาลตองจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตโิดยประชาชนทัง้ประเทศและโดยรฐัสมาชกิ
ตาง ๆ (Cantons)

สําหรับในกรณีการริเริ่มโดยประชาชนใหมีการออกเสียงประชามติตอรัฐธรรมนูญนั้น 
หากสภาแหงสมาพันธรัฐยินยอมตามขอเสนอริเริ่ม ก็จะตองดําเนินการจัดใหมีการแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป แตสภาแหงสมาพันธรัฐอาจเห็นตรงขามกับขอเสนอริเริ่มนั้นได 
โดยมีขอเสนอแยงสงใหแกประชาชนทั้งประเทศและรัฐสมาชิกตาง ๆ เพื่อการออกเสียงประชามติ
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ทัง้นี ้ในประเทศสวติเซอรแลนดไมมกีารออกเสยีงประชามตทิีม่ผีลเปนเพยีงคาํปรกึษา แตผลของ
ประชามติทัง้หมดแสดงถึงการตัดสนิใจท่ีมผีลผูกมัดในแงทีว่าจะไมมกีารลบลางหรือปฏิเสธประชามตินัน้ 
เวนเสียแตโดยประชามติดวยกัน อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถเสนอกฎหมายหรือเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่มีการปฏิเสธโดยการออกเสียงประชามติมาแลวได

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. ๑๗๘๙ ไดมีการนําระบบการออกเสียงประชามติ 

(Referendum) มาใชอีกหลายครั้ง เชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. ๑๗๙๓ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญครั้งแรกในฝรั่งเศส๑๘ 

กระบวนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศสนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ กําหนดให การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนการ
ออกเสียงประชามติในระดับชาติ๑๙ โดยหากเปนรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเสนอโดยนายก
รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญบังคับใหตองผานการออกเสียงประชามติโดยประชาชน
เสยีกอนวาเหน็ชอบดวยหรอืไม (แตกรณหีากเปนรางแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญทีเ่สนอโดยประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีสามารถเลือกที่จะนํารางรัฐธรรมนูญน้ันไปใหประชาชนออกเสียง
ประชามติหรอืเสนอใหทีป่ระชมุรวมกนัของรฐัสภาเปนผูพจิารณารางแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูน้ันก็ได)

ตามรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ผลของการออกเสียงประชามติจะสงผลตอ
รางรัฐธรรมนูญโดยตรง ในลักษณะที่มีสภาพบังคับเด็ดขาดใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามผลนั้น
ไมวาผลจะปรากฏเปนประการใด๒๐ ซึ่งหมายความวา หากผลการออกเสียงประชามติไมเห็นดวย
ตอรางรัฐธรรมนูญแลว รางรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ยอมไมอาจใชบงัคบัหรือมผีลเปนการแกไขเพ่ิมเติม
ความในรัฐธรรมนูญฉบับกอนนั้นได แลวแตกรณี

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมรกิานัน้เปนเพยีงหน่ึงในไมกีป่ระเทศ ทีม่ชีือ่เสียงดานการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แตกลับไมมีกระบวนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ๒๑ หรือในระดับสหพันธรัฐ
หลังจากท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) 

ใน ค.ศ. ๑๗๗๖ แลว กไ็ดมแีนวคดิทีจ่ะรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมขึน้ใชบงัคบัแทนกฎบัตร (Charter) ฉบบัเดมิ 
และไดกําหนดใหรางรัฐธรรมนูญเหลานั้นตองผานความเห็นชอบจากประชาชนเสียกอน โดย มลรัฐ 
Massachusetts เปนมลรัฐแรกท่ีนํารางรัฐธรรมนูญออกใหประชาชนลงคะแนนเสียงเพ่ือขอ

๑๘ วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๖๐

๑๙ นันทวัฒน บรมานันท, อางแลว, หนา ๙๘-๑๐๔.
๒๐ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๑๑๑
๒๑ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว,  หนา ๕๖
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“The Referendum Overview: ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 
ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

จุลนิติ

ความเห็นชอบ ซึง่อาจกลาวไดวา ครัง้นัน้เปนการออกเสียงประชามติตอรางรฐัธรรมนูญเปนครัง้แรก
ของสหรฐัอเมรกิา๒๒  ตอมา กระบวนการออกเสียงประชามติในสหรัฐอเมริกาก็เพิม่จํานวนข้ึนเปนลาํดบั 
ตามจํานวนครั้งของการทบทวนและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

ปจจบุนัการออกเสียงประชามติในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาตอรางรัฐธรรมนูญนัน้ 
เปนการออกเสียงประชามติที่รัฐธรรมนูญบังคับใหตองทํา ไมวาจะเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
หรือการเปล่ียนรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งในกรณีหลังจะตองนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ๒ ครั้ง 
โดยครั้งแรก จะเปนการขอประชามติในหลักการที่จะแกไขวาเห็นดวยท่ีจะใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
หรอืไม (convention or no convention) และครัง้ทีส่องเพือ่วาจะรบัรองหรอืไมรบัรองรางทีไ่ดยกราง
ขึ้นแลว (Vote for the constitution or against the constitution)๒๓ 

ในปจจุบัน รัฐธรรมนูญของทุกมลรัฐ
ในสหรัฐอเมริกา (ยกเวนมลรัฐ Delaware)๒๔ 
ตางก็บัญญัติถึง เรื่องการแกไขเพิ่มเ ติมหรือ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของมลรัฐวา จะตองได
รับความเห็นชอบจากประชาชนในมลรัฐกอน
จึงจะมีผลใชบังคับได โดยผลของการออกเสียง
ลงประชามตินั้นมีสภาพบังคับเด็ดขาด กลาวคือ 
ไมวากรณีผลของการออกเสียงประชามติจะมี 
“ผลผูกพันเชิงบวก” (Positive Effect) เมื่อ
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่นํามาออก

เสียงประชามติ หรือ “ผลผูกพันเชิงลบ” (Negative Effect) เมื่อเสียงขางมากไมเห็นชอบดวยกับ
เรื่องที่นํามาออกเสียงประชามติแลว ทั้ง ๒ กรณีลวนมีสภาพบังคับใหเปนไปตามผลของการออกเสียง
ประชามติทั้งสิ้น๒๕ 

ในสหรัฐอเมริกานัน้ นอกจากการออกเสียงประชามติในเชงิหารือ (Advisory or Consultative 
Referendum) ที่ผลของการออกเสียงประชามติไมผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติตาม ซึ่งมีใชกัน
อยูเพียงในบางมลรัฐ เชน California, Illinois, Massachusetts และ Missouri๒๖แลว การออกเสียง
ประชามตใินสหรฐัอเมรกิาในกรณหีากเปนการออกเสยีงประชามตทิีร่ฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายบงัคบั

๒๒ เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
๒๓ นันทวัฒน บรมานันท ,  “รายงานการวิจัยเรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๘๖-๙๘.
๒๔ โปรดดู ไพโรจน ชัยนาม, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เลม ๑”, หนา ๑๗๗. 

อางถงึใน วชัรพงษ จาํปาวนั, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 
พ.ศ. ๒๕๔๑).

๒๕ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว,  หนา ๙๖-๙๗.
๒๖ นันทวัฒน บรมานันท, “รายงานการวิจัยเร่ืองการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๙๘.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

ใหตองทํา (Mandatory or Obligatory Referendum) ยอมเปนการออกเสียงประชามติที่มีผล
บังคับผูกพันใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกเสียงประชามติตอ
รางรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ กฎบัตร หรือขอบัญญัติทองถิ่น 

ความสงทาย
การออกเสยีงประชามตติอรางรฐัธรรมนญู (Constitutional referendum) เชน การรับรอง

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (referendum on constitutional amendment) และการรับรองการ
ประกาศใชรฐัธรรมนญูฉบับใหม (referendum on total revision of the constitution) นัน้ ถอืเปน
รปูแบบการมีสวนรวมในลักษณะท่ีประชาชนมีบทบาทในการตัดสนิใจสูงสดุในทางนิตบิญัญตั ิและทรงไว
ซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมในการแสดงเจตจํานงรับรองสิ่งที่จะกระทําตอรัฐธรรมนูญ 

จากการศกึษาพบวา ทกุประเทศทีย่กมาเปนกรณศีกึษาขางตน ลวนกาํหนดใหการแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญตองผานขั้นตอนของการออกเสียงประชามติโดยประชาชนเกือบจะทุกกรณีในฐานะที่เปน
มาตรการที่มีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดของรัฐ อันเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายรัฐธรรมนญู (Constitutional Law) 
ทีเ่กีย่วของกบัการออกเสยีงประชามตดิงัทีไ่ดเสนอ
มาแลว 

จึงนับวา “การออกเสียงประชามติตอ
รางรัฐธรรมนูญ”เปนการขอความเห็นชอบ
จากประชาชนผูเปนบอเกิดของอํานาจอธิปไตย
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ในการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (Constitution) อันเปนกติกา
สูงสุดของรัฐที่ตองมีสภาพบังคับแกทุกคน หรืออีกนัยหน่ึง ภายใตแนวความคิดดังกลาว “บทบาท
ของประชาชนในกระบวนการทีจ่ะมตีอบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู” ยอมเปนสวนสาํคญัของรากฐาน
แหงสังคมประชาธิปไตย และเปนเหตุผลท่ีทําใหการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับชาติ
ของประชาชนเปนเงื่อนไขสําคัญของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม 

่
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